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OHLÁŠENÍ POPLATKOVÉ POVINNOSTI 
zvláštní užívání veřejného prostranství 

        VS: 1343 

Povinné údaje požadované dle § 14 a) zákona o místních poplatcích č. 565/1990 Sb. 

 

 
Příjmení a jméno, titul:  ......................................................................................r.č. ........................................ 

Adresa trvalého pobytu: ………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresa pro doručování, pokud se liší od adresy trvalého pobytu: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Čísla všech účtů užívaných v souvislosti s podnikatelskou činnosti v ČR i zahraničí: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Poplatková povinnost vznikla od: …………………………………………………. ID (datová schránka): ………………….. 

Název obchodní firmy: 

IČ: ………………………………………. DIČ: ………………………………. Sídlo: ……………………………………………………………… 

Oprávněná osoba jednající za firmu, PO, FO:  

a) Fyzická osoba:    

Jméno a příjmení : ………………………………………………..………………………. R.č. …………………………………………………….. 

Trvalý pobyt: …………………………………………………………..……………………………………………………………………………………. 

b) Právnická osoba:    

Název právnické osoby: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

IČ:  …………………………… Sídlo/místo podnikání: ………………………………………………………………………………………….. 

 
Zpracovávání nepovinných osobních údajů:  
Nepovinné osobní údaje mohou být poskytnuty poplatníkem a používány správcem v rámci státní správy i samosprávy 
v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. e) Nařízení (EU) 2016/679, kdy zpracovávání je nezbytné pro plnění úkolu prováděného 
ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci a jejich neposkytnutí není podmínkou vyřízení příslušné žádosti. 
Kategorie nepovinných osobních údajů: (v případě rychlejší komunikace doplňte) 
Email:                         Tel:  

Účely zpracovávání: Výše uvedené nepovinné osobní údaje jsou poskytovány za účelem rychlejší                    a 
kvalitnější komunikace s poplatníkem. 
Doba použití a uložení nepovinných osobních údajů: Nepovinné údaje budou používány po dobu vyřízení příslušné 
agendy a uloženy po dobu následné skartační lhůty. 
Práva a povinnosti poskytovatele osobních údajů a správce naleznete na:  www.karolinka.cz 

 

V ……………………………………. dne: …………………      podpis,razítko poplatníka: …………………………………………….. 
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Oznamuji zvláštní užívání veřejného prostranství dle Obecně závazné vyhlášky  č. 06/2010 
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství, v platném znění 

 

a) za umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování služeb (sběrny, 

čistírny, opravny)  

b) za umístění zařízení sloužících pro poskytování prodeje (stánku, prodejního pultu, 

kiosku nebo jiného zařízení), včetně manipulačního a úložného prostoru 

c) za umístění předzahrádek u objektů (stolky, posezení, slunečníky apod.) sloužících 

k občerstvení    

d) za provádění výkopových prací, včetně uložení zeminy od 3 dne 

e) za umístění dočasných skládek od 3 dne 

f) za umístění stavebních zařízení při výstavbě a rekonstrukci rodinných a bytových 

domů (lešení, ohrazení apod.), včetně skládky materiálů od 15 dne    

g) za umístění stavebních zařízení při výstavbě a rekonstrukci staveb (lešení, ohrazení 

apod.), včetně skládky materiálů od 15 dne 

h) za umístění reklamních zařízení, včetně přenosných typů „A“    

ch) za umístění reklamních zařízení k reklamní akci, včetně přenosných typů „A“ 

i) za umístění zařízení cirkusů, lunaparků a obdobných atrakcí 

j) za užívání veřejného prostranství pro kulturní akce 

k) za užívání veřejného prostranství pro sportovní akce 

l) za užívání veřejného prostranství pro reklamní akce    

m) za užívání veřejného prostranství pro potřeby tvorby filmových a televizních děl 

n) Vyhrazení trvalého parkovacího místa 
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Místo zvláštního užívání veřejné prostranství  (ulice) :     

Způsob užívání :    

………………………………………………………………………………………………………… 

Parcela č.  ………………………………………………. k.ú. Karolinka, výměra ……………………………………… 

Doba od :    ………………… do : ……………………… počet dnů: ………………………………………….. 

do :      

 

 

Potvrzuji tímto, že  oznámím každou skutečnost (rozsah, dobu trvání apod.),  která má vliv na výši poplatku,  

a to nejpozději v den jejího vzniku.   

V Karolince,  dne   ………………………..     podpis, razítko poplatníka ……………………………………..                                                                                        

 

Skutečná doba zvláštního užívání veřejného prostranství – pokud nastala změna jak je výše uvedeno: 

 

Rozhodnutí (povolení) č.j.  ze dne : 

Doba od : do : počet dnů : 

Přerušení od : do : počet dnů : 

 

V Karolince,  dne ….......................                                                             …………………………………………………… 
                                                                                                                         Podpis oprávněné osoby, razítko                            
 

Vyplní správce poplatku 

Sazba poplatku dle čl. 6 OZV č. 06/2010 o místním poplatku za zvláštní užívání veřejného prostranství činí 

částku : 

 (za m2/den)      (x výměra)            m2 (x doba záboru)      poplatek celkem                              Kč  

 (za m2/týden) (x výměra) (x doba záboru) poplatek celkem                              Kč  

 (za m2/měsíc) (x výměra) (x doba záboru) poplatek celkem                              Kč  

 (za m2/rok) (x výměra) (x doba záboru) poplatek celkem                              Kč  

 

Splatnost poplatku 

Poplatek je splatný dle čl. 7 OZV č. 06/2010. Nebude-li poplatek zaplacen včas a ve správné výši, vyměří 

správce platebním výměrem dlužný poplatek (nebo jeho část) s navýšením dle čl. 9 vyhlášky. 

Čestné prohlášení poplatníka  

Prohlašuji, že jsem byl(a) seznámen(a) se zněním obecně závazné vyhlášky č. 06/2010 o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství  

 

V Karolince,   dne …………….                               ………….………………………………… 

                                                                                     vlastnoruční podpis poplatníka, razítko 
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